
Lomake ja henkilökohtainen opintosuunnitelma palautetaan tiedekunnan kansliaan
viimeistään 31.3. sen lukuvuoden kevätlukukaudella, jonka lopussa (31.7.)
opiskeluoikeus laitettaisiin passiivirekisteriin. Lisätietoa passiivirekisteristä ja HOPSin
laatimisesta: www.utu.fi/passiivirekisteri

This form and a personal study plan must be submitted by 31 March to the faculty office
if a student wishes his/her study right(s) not to be transferred to the passive register at
the end of the ongoing academic year (31 July). Information on passive register and
personal study plan: www.utu.fi/passivregister .

PASSIIVIREKISTERI PASSIVE REGISTER
11/2014/PR

Nimi Name

Henkilötunnus Finnish ID/ Date of birth Opiskelijanumero Student number

Lähiosoite, postinumero ja –toimipaikka, maa (ellei Suomi) Postal code and town/ city. (Add country if other than Finland)

Puhelinnumero Telephone number Sähköpostiosoite E-mail

Haen seuraavan opiskeluoikeuden säilyttämistä aktiivisena Turun yliopistossa:
I request that the following study right remains active at the University of Turku:
Tiedekunta Faculty Tavoitetutkinto Pursued degree

Koulutusohjelma tai pääaine Degree programme or major subject Aloitusvuosi tutkinnossa Studies for the degree began in (year)

¨ Olen tällä hetkellä kirjoilla Turun yliopistossa läsnä- tai poissaolevana opiskelijana.
I am currently enrolled at the University of Turku as an attending or non-attending student.

¨ Olen saanut jo aiemmin lisäaikaa tiedekunnalta tähän opiskeluoikeuteen. Olen suorittanut lisäaikana_________  opintopistettä.
 I have already been given an extension period for this study right. During this time I have done ________ credits.

¨Minulla on lisäksi muu/muita aktiivisia opiskeluoikeuksia Turun yliopistossa. Merkitse tiedekunta, tavoitetutkinto ja koulutusohjelma/pääaine:
I have one/ several other study right(s) at the UTU.  Please mark faculty, pursued degree and degree programme /major subject:

______________________________________________________________________________________________________________________

¨ Liitteenä henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS). Opiskeluoikeutta ei voida säilyttää aktiivisena ilman hyväksyttyä HOPSia.
A personal study plan is attached to this form. The study right cannot be maintained active unless the personal study plan is approved,

Päiväys ja opiskelijan allekirjoitus Date and signature

_____ / _____  ____________          ________________________________________________________________________________________

Tiedekunta täyttää Space reserved for the faculty

¨ Opiskeluoikeus aktivoidaan  ____ / ____ . __________ alkaen      _____ / _____._________   saakka.
Lisäaika myönnetään täysinä lukuvuosina enintään kahdeksi lukuvuodeksi.
The study right is activated starting from ____ / ____ . __________  until ____ / ____ . __________.
The extension period is given in full academic years, for two academic years max.
Lisätietoja Additional infomation ___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

¨ Opiskeluoikeus siirretään/jää passiivirekisteriin _____/_____.________  alkaen.
The study right is transferred/left to the passive register starting on _____/_____.________.
Perustelut Grounds ______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

Päiväys ja tiedekunnan allekirjoitus Date and signature

_____ / _____  ____________          _________________________________________________________________________________________
Kopio päätöksestä toimitetaan tiedoksi opiskelija- ja hakijapalveluihin 30.4. mennessä opintorekisteri päivittämistä ja ilmoittautumisohjeiden toimittamista varten.
Student and Admission Services needs to be informed with a copy of this decision by 30 April, in order to update the student database and deliver enrolment instructions.

MUUTOKSENHAKU: Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätös ei tarkoita opiskeluoikeuden menettämistä (Hallintolain-
käyttölaki 5 § ja 51 §).
APPEAL: It is not possible to appeal for a change to this decision, because the decision does not cause losing of the study right. (Administrative Judicial
Procedure Act, 5 § and 51 §).


